
 
 

 

Aureola- od Stanisława od Karola to niepowtarzalne i jedyne w swoim 

rodzaju filmy dla dzieci o polskich świętych i błogosławionych 

 

Pierwsza produkcja telewizyjna w historii polskiej kinematografii  

dotykająca treści katolicko-patriotycznych w formie przyjaznej maluchom. 

 

 

 

Kraków, 7-24 stycznia 2014 roku- Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Promyczek realizuje 

zdjęcia w studiu S3 Telewizji Kraków w Łęgu do serii filmów dla dzieci o polskich świętych 

i błogosławionych. W przeciągu tych intensywnych dwóch tygodni powstaje 13 odcinków 

piętnastominutowych, w których występuje aktor Tadeusz Chudecki (zakonnik Nikodem) 

wraz z lalkami mimicznymi Piotrusiem (animacja Barbara Cieślak i Lech Woroński), 

Karolinką (animacja Diana Jędrzejewska, Michał Snarski) i pacynką papugą Mądralką (Ilona 

Buchner). Scenariusz i dialogi przygotowała pani Justyna Holm, a całość wyreżyserował 

Józef Mika. 

Nowy Sącz, 23 kwiecień 2014 roku, w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” odbywa się 

uroczysta premiera odcinka o św. Janie Pawle II. Wydawnictwo Promyczek z okazji 

kanonizacji Papieża Polaka wydaje książeczkę wraz z płytą DVD. Zwiastunowy odcinek serii 

Aureola podbił serca nie tylko najmłodszych widzów, ale również rodzice i katecheci docenili 

formę i treść widowisk. 

27 kwiecień 2014 roku- emisja odcinka o św. Janie Pawle II na antenie TVP Kraków oraz 

TVP ABC. 



 
 

 

25 września 2014 roku, dostępne są w sprzedaży (www.sklep.promyczek.pl) pierwsze 

wydane książeczki wraz z filmami z serii Aureola dla dzieci. Obecnie na rynku pojawiła się 

część trzecia, obejmująca filmy 

o najbardziej współczesnych 

świętych: Janie Pawle II, 

Faustynie Kowalskiej, bł. ks. 

Jerzym Popiełuszce i bł. 

Karolinie Kozkównie. Kolejne 

części mają się ukazać do końca 

roku 2014 roku. Wydawnictwo Promyczek dołożyło wszelkich starań aby publikacja była 

atrakcyjna formą i treścią dla przedszkolaków i starszych dzieci. W książeczce znajduje się 

życiorys danego świętego, modlitwa dziecka za wstawiennictwem świętego, słowa piosenki 

z filmu (muzykę skomponował Joachim Mencel/Dariusz Janus, słowa Justyna Holm) oraz 

informacja o miejscach szczególnego kultu, ubogacone zdjęciami z sanktuariów. 

 

Opis filmów 

Aureola to pełne ciepła codziennych rozmów spotkania  rozśpiewanego rodzeństwa 

Karolinki i Piotrusia z  zakonnikiem Nikodemem i maleńką, białą jak  anioł papugą Mądralką. 

Bohaterowie widowiska spotykają się w namiastce 

Raju-klasztornym  ogrodzie z OKNEM DO NIEBA, w 

którym kryje się „aureoloskop”. Ogród jest pełen 

śladów legend  i tajemnic związanych z  polskimi 

świętymi.  To tutaj w dzieciach rozbudzana jest 

ciekawość fenomenem świętych-przyjaciół Pana Boga. 

Dzieciom, poprzez przykłady z ich życia prezentowane są takie wartości i cnoty jak altruizm, 

czystość, poświęcenie, męstwo, pobożność, hojność i wiele innych. 

 

 Bohaterowie programu:                                                                                                             

Zakonnik Nikodem- człowiek „renesansu”; ogrodnik, cieśla, muzyk, rzeźbiarz, historyk 

 sztuki, a także świetny kucharz od lat, zajmujący się hagiografią - żywotami świętych.    



 
 

 

Dzieci: Karolinka Iskierka i Piotrek Promyczek - choć same jeszcze małe roztaczają opiekę 

nad papużką. Uczą się niesienia  pomocy słabszemu i mniejszemu. Podobnie tak  jak święci 

chcą być dobre.  

Ważną funkcję pełni Mądralka, papużka, która będąc jeszcze maluchem, z przekorą powtarza 

że jest duża i marzy o zostaniu pierwszą najlepszą z najlepszych papużek. Rozczula widzów 

swoją ambicją i pracowitością.  

. 

Na serię Aureoli składa się 13 odcinków, które poświęcone są  następującym postaciom: 

 

DVD 1  Święta Rodzina – co to znaczy być świętym  

 Św. Stanisław ze Szczepanowa  

 Św. Kinga  

 Św. Jadwiga, królowa  

 Św. Stanisław Kostka  

 

DVD 2  Bł. Edmund Bojanowski  

 Św. Brat Albert (Adam Chmielowski)  

 Św. Urszula Ledóchowska  

 Św. Maksymilian Maria Kolbe 

  

DVD 3  Św. Faustyna Kowalska  

 Bł. Karolina Kózkówna  

 Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko  

 Św. Jan Paweł II  

 

Pomysłodawcą filmów o polskich świętych jest ks. Andrzej Mulka, dyrektor Wydawnictwa 

Diecezji Tarnowskiej Promyczek. Inspiracją do serii Aureola były 

z jednej strony hiszpańskie filmy serii Domek na skale 

o przypowieściach Pana Jezusa oraz seria krótkich włoskich 

animowanych historii O świętych dla dzieci. Do obu tych produkcji 

Wydawnictwo Promyczek zrealizowało dubbingi dla polskiego widza 

i są one dostępne w sprzedaży od kilku lat. 



 
 

 

Więcej informacji: 

www.filmoteka.promyczek.pl/AUREOLA 
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